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Groei&Bloei, afdelingNoordoostpolder. 
Jaarverslag 2014. 
Bestuur, website, Polderbloei en reiscommissie: 

• Voorzitter: Wies Voesten. 
• Secretariaat: Anneke Neve. 
• Penningmeester: Bob Brug. 
• Ledenadministratie: Meta Meindertsma. 
• Bloemschik-coördinator: Nel Herder. 
• Algemeen lid: Jan Giesen. 
• Algemeen lid: Ank Nienhuis. 
• Beheer website: Antonie Neve. 
• Polderbloei: redactie Joany Troost, vormgeving Hanneke Anema-

Troost. 
• Reiscommissie: Elly Kloosterboer. 

 
Terugblik op de activiteiten van 2014. 
De zaalavonden: 
10 maart, Jaarvergadering. 
Na een kort jaarverslag van de vereniging, heeft de penningmeester de 
verantwoording met uitleg van de jaarrekening 2013 gegeven en is de 
begroting 2014 vastgesteld. 
De kascommissie heeft decharge verleent aan de penningmeester en er is 
een nieuw kascommissie lid benoemt voor 2014. 
Piet Boersma heeft na het huishoudelijke gedeelte een powerpoint 
presentatie gegeven, over tuinen en kwekerijen in Nederland. 
 
14 april, Thema avond “Mooi moes tuinieren” 
Alie Stoffers van De Tuinerie in Kolham heeft ons verteld over mooi moes 
tuinieren. Groenten en fruit worden gecombineerd met bloemen, zoals Alie 
ons meegaf, het oog wil ook wat! Naast een stukje geschiedenis over 
Kitchen Gardens en de Franse Potagers vertelde Alie over 
gewasbescherming, wisselteelt, vergeten groenten, winterharde groenten 
en was er aandacht voor het ontwerp van de tuin met inspirerende 
combinaties. Tijdens de pauze was er een verkoop van ingebrachte 
planten en groente stekken, de opbrengst was voor een goed doel. Een 
zeer leuke en leerzame avond! 
 
12 mei, Bloemschikavond. 
In mei hebben we zoals gewoonlijk een bloemschik demonstratie avond. 
Deze keer was Joke van der Vecht-Bos de demonstratrice. We hebben 
vele mooi bloemstukken kunnen bewonderen allemaal gemaakt met 
Orchideeën, afkomstig van de Orchideeën hoeve in Luttelgeest. 
 
 
 
 



	  

2	  
	  

15 september, Prijsuitreiking dorpenkeuring. 
De uitreiking van de prijzen voor het best onderhouden dorp, dit jaar 
zonder prijsuitreiking van de mooiste poldertuinen, deze hebben dit jaar 
wegens te weinig tuinkeurders niet plaatsgevonden. Na de uitreiking heeft 
Marianne Joosten ons over haar Iris en Hemerocallis kwekerij verteld. In 
de pauze was er een mogelijkheid om de planten die Marianne had 
meegenomen aan te schaffen. 
 
20 oktober, Het Kuinderbos. 
Vanavond heeft boswachter/beheerder Harco Bergman ons over het 
Kuinderbos verteld. Hij nam ons mee tijdens een powerpoint presentatie 
door de natuur van het Kuinderbos waar veel wilde flora te vinden is 
waaronder zeer zeldzame varens, 85 soorten vogels, 30 soorten 
dagvlinders en 46 soorten libellen. 
 
10 november, fotograaf Hans Clauzing. 
Tijdens deze lezing hebben we veel mooie plaatjes van tuinen gezien, 
soms dezelfde tuin gefotografeerd op verschillende tijdstippen of 
belichting. Hans Clauzing is bekend om zijn foto’s die regelmatig in het 
Groei&Bloei tijdschrift staan. 
 
15 december, Kerstbloemschikken. 
Vanavond is de Nederlandse kampioen bloemschikken 2014, Dini Holtrop 
onze demonstratrice kerst bloemschikken. Zij heeft ons vele mooie 
creaties laten zien en geïnspireerd om thuis aan de slag te gaan. 
Ook dit jaar hebben onze eigen cursisten weer prachtige stukken ter 
plekke gemaakt. We hebben ook van hen veel “kneepjes” van het vak  
kunnen leren en ideeën meegekregen om een mooi kerststuk te maken. 
Tijdens de pauze was er iets lekkers en een glaasje glühwein of appelsap 
te krijgen en was er gelegenheid om bij de kraampjes bloemschik 
materiaal te kopen. 
 
12 januari, vogels in en om de tuin. 
Koos Dansen uit Arnhem was hoofd voorlichting van de Stichting van het 
Gerdersch Landschap. Nu geniet hij van zijn tuin en de natuur dichtbij, 
fotografeert en geeft lezingen. Hij heeft ons verteld en laten zien hoe we 
meer vogels in onze tuin kunnen lokken. Met een beetje geluk kun je met 
de tips van Koos al gauw 10 tot 25 verschillende soorten vogels 
aantrekken. 
 
2 februari, De weerman. 
Robert de Vries heeft ons op een frisse, enthousiaste en optimistische 
manier naar het weer laten kijken. We hebben in duidelijke taal kunnen 
horen hoe het nou zit met dat weer in onze polder! 
Robert is naast “weerman” ook een gediplomeerd hovenier. 
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Overige activiteiten: 
Nationale Tuinweek: 
In het kader van de Nationale Tuinweek hebben we samen met leden van 
de volkstuinencomplexen een open dag georganiseerd op 14 juni. Een 
veel gehoorde kreet was deze dag “je proeft het verschil”. Had enkele 
jaren geleden het hebben van een volkstuin nog een stoffig imago 
vandaag de dag is het trend om je eigen voedsel te verbouwen. 
Tegenwoordig is er een wachtlijst van mensen die een stukje grond willen 
huren. Op het aangrenzende perceel van boerderij Groeizaam kon men 
een kijkje nemen in de pluktuin en de winkel met biologisch geteelde 
groenten. Boerderij Groeizaam is een onderdeel van Triade waar mensen 
met een beperking werken. 
 
Workshop: 
15 april is er een paasboeket gemaakt onder leiding van Joany Troost 
onze bloemschik docent. 
 
Excursies: 
Fruitbedrijf Hoekstra. 
Op 23 april zijn we te gast geweest bij de familie Hoekstra op hun 
fruitbedrijf. We hebben veel geleerd over de verschillende fruitrassen, wat 
de verschillende weersomstandigheden betekenen voor het telen van fruit 
en wat er gedaan wordt om ziekten en plagen tegen te gaan. Schadelijke 
insecten worden bij de familie Hoekstra zoveel mogelijk met hun 
natuurlijke vijanden bestreden. Velen zullen o.a. de heerlijke extra grote 
kersen van fruitbedrijf Hoekstra weten te vinden! 
Paddenstoelen kijken in het Kuinderbos. 
Zaterdag 25 oktober zijn we onder leiding van de heer en mevrouw van 
Duuren uit Dronten het Kuinderbos ingetrokken. Als leden van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging weten zij echt alles over 
paddenstoelen. Veel van de deelnemers aan deze excursie waren 
verbaasd dat er zo veel verschillende soorten te vinden waren. 
 
Tuinenreis: 
Dit jaar was er een eendaagse tuinenreis georganiseerd. De reis ging naar 
Noord-Holland. We hebben drie tuinen bezocht: 

• “Ilnacullin” van Marinus en Joke Kooy in Schellinkhout. Prachtige 
borders in combinatie met vijvers een rozen en schaduw tuin. In 
deze tuin is een plantencollectie van Helianthemum. 

• “Die Lang Huys” de tuin van Ria van Eyndhoven en Jan Schouten in 
Beemster. De mooie  tuin ligt rond een mooi Zaans huis. In de tuin 
meerdere vijvers, een Hortensia vallei, een moestuin en een 
gedeelte met bijzondere bomen en struiken. 

• “Tuin aan het Weeltje”, van Jan Laan en Jose Karsten. Een 
weelderige tuin ontworpen door Piet Oudolf met grote groepen vaste 
planten en siergrassen. 

Verdere hebben we deze dag kwekerij De Morgen in Obdam bezocht, zoals 
gewoonlijk was het ruim van de bus weer gevuld met vele planten! 
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Open Tuindagen: 
Op 28 en 29 juni waren er weer verschillende mooie tuinen te bekijken. 
Deze keer Bant en omgeving. Het prachtige weer en de goede organisatie 
maakten deze dagen tot een succes. 
 
Bloemschiklessen: 
Na de zomervakantie zijn de bloemschiklessen weer van start gegaan. 
Een serie van acht lessen, de lessen worden gegeven door Joany Troost 
en Co Orsel. 
 
Herfstmarkt 4 oktober 2014. 
Dit jaar voor de tiende keer gehouden. Zoals altijd een goed bezochte 
markt, veel dingen te zien, ruiken, proeven, horen en te kopen. Een breed 
assortiment van kramen, vaak met groen gerelateerde producten. Er was 
een gezellig terras waar men een kopje koffie of thee kon drinken met iets 
lekkers er bij. 
 
Nederlands Kampioenschap Bloemschikken. 
Het kampioenschap werd gehouden in de Orchideeën hoeve in Luttelgeest. 
De arrangementen waren op zaterdag en zondag 1 en 2 november gratis 
te bewonderen voor het publiek. De twee deelnemers uit onze eigen 
polder, Betsy Apeldoorn en Co Orsel hebben het goed gedaan, zij vielen 
beiden in de prijzen. 
 
De Polderbloei. 
In onze convocatie welke vier maal per jaar wordt uitgegeven, kunt u alles 
lezen over de activiteiten van onze afdeling.  
 
Website en facebook. 
Op onze website kunt u informatie vinden over de activiteiten van onze 
afdeling, terugblikken naar activiteiten met veelal foto’s en handige tips 
lezen op tuin of groen gebied. De website van onze afdeling is in 2014 
door ruim 6000 unieke bezoekers bekeken.  
Vorig jaar hebben al veel leden hun email adres aan ons doorgegeven. 
Hierdoor kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van onze 
activiteiten. U kunt uw email adres eenvoudig aan ons doorgeven op de 
site van onze afdeling. 
http.//www.noordoostpolder.groei.nl 
Onze afdeling heeft tevens een eigen facebook pagina, 
Groei&BloeiNoordoostpolder 
 
Ledenaantal. 
Het ledenaantal van onze vereniging is op dit moment --- leden. 
Wij doen ons best om een leuk en gevarieerd programma aan te bieden. 
Mocht u ideeën hebben voor activiteiten of andere zaken dan kunt u dit 
melden bij de bestuursleden tijdens een zaalavond of via de mail. Mail 
adressen kunt u vinden op onze website of voor in de Polderbloei. 
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Jaarverslag 2014, opgemaakt door Anneke Neve, secretariaat Groei&Bloei. 

 
 
 


